
PLAGGEWEG 90-79, VIERHOUTEN

€ 175.000 k.k.

www.plaggeweg90-79.nl



Plaggeweg 90-79, Vierhouten

Een buitenkans om de Veluwe op zijn best te beleven! Midden in de natuur, in de toeristische trekpleister
Vierhouten, mogen wij u een VRIJSTAANDE RECREATIEBUNGALOW aanbieden. De bungalow is gelegen op
het bosrijke park “De Zandhoeve” en is onderdeel van “Samoza”. Het park heeft een breed scala aan
faciliteiten zoals een Grand café, cafetaria, binnen- en buitenzwembad, speeltuinen en zelfs een manage. U
heeft beschikking over een riante kavel eigen grond van 347 m², met een privacy-volle achtertuin en een
royale eigen oprit. De begane grond is ingedeeld met een ruime woon-/zitkamer en een keuken, met
openslaande deuren naar de tuin. Ook is er gelijkvloers een nette en eigentijdse badkamer met een toilet. Op
de verdieping zijn twee ruime slaapkamers met tevens veel bergruimte. In de achtertuin treft u nog een
vrijstaand houten tuinhuis. Doordat de bungalow in 2000 geheel in houtstapelbouw is opgetrokken betreft
het niet alleen een heel charmante woning maar zijn ook de isolatiewaardes al goed te noemen. Bent u op
zoek naar een aantrekkelijke recreatiewoning voor eigen gebruik of voor de verhuur? Dan is dit object een
uitstekende investering. Voor meer informatie of voor het inplannen van een bezichtiging belt u ons kantoor
via 0341-217454.

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De bungalow is gebouwd in 2000 en is geheel opgetrokken in hout. Het dak is bedekt middels dakpannen.
Voor de verwarming en het warme water is er een CV combi-ketel. Energielabel C.

INDELING
Begane grond:
Bij binnenkomst via de entree aan de voorzijde treft u allereerst de hal met vanuit daar de toegang tot alle
vertrekken. Allereerst treft u de woonkamer met aangrenzend een open keuken. In de woonkamer is
voldoende ruimte voor een ruime eet-/zithoek. Tevens zijn er een drietal openslaande deuren naar de tuin.
De vloer is afgewerkt middels een nette laminaatvloer. De keukenopstelling is voorzien van diverse
apparatuur waaronder een gaskookplaat, oven, koelkast, vaatwasser en een spoelbak. Vanuit de hal is er
tevens toegang tot een ruime trapkast, de CV-ruimte en tenslotte de badkamer. De badkamer is recentelijk
gemoderniseerd en is eigentijds afgewerkt met een inloopdouche, een vaste wastafel met meubel en een
toilet.

Verdieping:
Middels een vaste trap bereikt u de verdieping. Hier zijn een tweetal ruime slaapkamers. Beide kamers
beschikken over bergruimte achter de knieschotten.

Bijzonderheden:
- Nutsvoorzieningen (propaangas, water en elektra) lopen via het park.
- Totale parklasten (inclusief: vastrechten, Videma, huisvuil bijdrage, jaarabonnement jaarplaats en reguliere
parkkosten) zijn voor 2022 ca. € 2.300,-
- Het betreft een bungalow met recreatiebestemming, permanente bewoning is in principe niet toegestaan.
Wel zijn er mogelijkheden bij de gemeente Nunspeet voor bijv. pauzewoning.
- In verband met brandveiligheid zal de aanwezige coniferenhaag door het park gerooid worden. Koper dient
t.z.t. zelf zorg te dragen voor een vervangende erfafscheiding. De houtkachel dient tevens verwijderd te
worden.

Kenmerken:
Perceeloppervlakte: 347 m²
Woonoppervlakte ca. 68,5 m²
Externe bergruimte ca. 6 m²
Inhoud woning: ca. 220 m³



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 175.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Bungalow, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2000
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 69 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 347 m2

Inhoud 220 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Dakraam

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Nunspeet E 2656
Oppervlakte 347 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan bosrand, beschutte ligging, in bosrijke omgeving
en landelijk gelegen

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Plaggeweg 90-79
Vierhouten
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